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Default Desktop Ubuntu

keterangan :

A : Panel Menu bar, terdiri dari 3 bagian, yaitu; 

1. application (tempat shortcut aplikasi-aplikasi yang ada)

2. places (berisi folder, partisi, dan mount point)

3. system (berisi menu-menu administrasi system)

B : administrasi panel, Klik kanan pada panel. Digunakan untuk  menambah menu pada 
panel (add to panel), juga dapat untuk mengubah bentuk tampilan panel (properties) 
dan menambahkan panel baru (new panel)
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gambar 1: mengenali desktop Ubuntu



C : systray pada panel, berisi tanggal, waktu, tombol power, status network, dan volume 
control

D : show desktop button, me-minimize semua jendela aplikasi yang aktif

E : Panel bawah. Secara default untuk menampilkan list jendela aplikasi yang sedang 
berjalan. Dapat dimodifikasi dengan penambahan menu-menu (add to panel) baru 
sesuai dengan kebutuhan

F : Window list. Memilih jendela kerja yang aktif/diinginkan

G : Desktop customization. menu ini akan muncul ketika kita melakukan klik kanan 
pada layar desktop

H : Trash. Melihat dan mengetahui status dari kotak sampah user
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Application Places System

Keterangan:

1. Menu  Application  adalah  lokasi  shortcut  aplikasi/program  yang  di  install, 
sebagian  besar  aplikasi  desktop  dapat  ditemukan  disini.  Aplikasi  ini  sudah 
dikelompokkan berdasarkan kategori penggunaan.

Misal  untuk  mencari  aplikasi  browser(firefox),  karena  ada  kaitan  dengan 
internet, maka shortcut firefox berada pada kategori internet. Contoh lain ketika 
ingin  menggunakan  aplikasi  OpenOffice  Word  (untuk  mengetik),  karena 
mengetik adalah kegiatan perkantoran (office), maka shortcut aplikasi ini ada 
pada  kategori  office.  Hal  yang  sama  juga  serupa  dengan  kelompok  menu 
lainnya,  seperti  sound  and  video  (berisi  aplikasi  player  multimedia  dan 
sejenisnya), graphics (berisi aplikasi yang image and photo editing, serta image 
viewer), games, accessories, dan education

2. Menu  Places  Tempat  lokasi  direktori.  Digunakan  apabila  ingin  membuka 
jendela direktori baru dengan tujuan alamat direktori tersebut. Didalam places 
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juga sudah ada daftar direktori mount point partisi. Untuk membukanya tinggal 
melakukan klik pada icon direktori yang diinginkan

3. Menu System 

Berisi seluruh shortcut konfigurasi pada system Linux. System seperti layaknya 
control  panel  pada  Windows,  terdiri  dari  2  bagian,  preferences  dan 
administration.  Preferences  untuk  seluruh  tampilan  dan  perilaku  desktop 
gnome, sedangkan administration untuk pengaturan system di Linux itu sendiri

Desktop

1. Desktop Menu

Klik kanan pada desktop untuk menampilkan menu constektual desktop. 

Create folder :  Untuk  membuat  folder  baru  pada  dekstop.  Lokasi 
folder  yang  dibuat 
adalah /home/user/Desktop/folder_baru

Create Launcher :  Membuat  shortcut  aplikasi  pada  desktop.  pilihan ini 
jarang  digunakan.  Sebagai  gantinya  dapat  melakukan 
drag and drop daru menu utama

Create Document : Untuk membuat document baru pada desktop. Lokasi 
dokument adalah /home/user/Desktop/document_baru

Clean Up by Name : Untuk merapikan icon pada desktop secara vertical dan 
berdasarkan abjad
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gambar 2: menu constektual  
desktop



Keep Aligned : Agar jarak antar icon pada desktop tetap sama

Paste :  Untuk  paste  file  ke  folder  desktop 
(/home/user/Desktop)

Change  Desktop 
Background

:  Untuk mengganti  background desktop sesuai dengan 
selera

2. Mengganti Wallpaper

Mengganti  wallpaper  dapat  dengan  memilih  opsi  change   Desktop  Background. 
Selanjutnya akan muncul pengaturan wallpaper seperti gambar dibawah. Klik tombol 
add  wallpaper  untuk  menambahkan  wallpaper  dengan  memilh  koleksi  wallpaper 
pribadi anda

File Manager (nautilus)

File manager digunakan untuk menjelajah berkas (file) yang ada di komputer anda. 
Pada layar  desktop ada icon-icon yang menunjukkan partisi  dan folder  yang dapat 
dijelajahi. Klik ganda pada icon-icon tersebut untuk menjelajahi berkas-berkas yang 
anda simpan pada komputer.

Sebagai contoh lakukan klik ganda icon home pada desktop, atau klik kanan > open. 
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gambar 3: kotak dialog

gambar 4: memilih file wallpaper



Berikut tampilan file manager yang akan terlihat. 

Kustomisasi File Manager Ubuntu

Apabila telah terbiasa menggunakan explore pada Windows, mungkin menggunakan 
file manager default akan terasa sedikit canggung. 

Kustomisasi file manager nautilus pada ubuntu pilih edit > preferences

Pada bagian preferences  perkecil  tampilan icon pada file manager  dengan memilih 
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gambar 5: membuka file manager

gambar 6: tampilan standar file manager Ubuntu



besar pada Icon Views Defaults. Beri tanda (√) Use Compact Layout agar tampilan 
pada file manager terlihat lebih ringkas

Mengakses file sharing

untuk  mengakses  direktori  dari  komputer  lain  yang  disharing,  pada  Ubuntu  dapat 
menggunakan Samba (sharing antara  Windows dan Linux)  atau menggunakan NFS 
(Sharing antar komputer Linux)

Berikut langkah-langkahnya;

Klik menu file > Connect to Server
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gambar 7: kustomisasi tampilan file manager

gambar 8: kotak dialog kustomisasi



Apabila  ingin  melihat  seluruh  folder  yang  disharing  pada  jaringan  klik  Browse 
Network.

Selanjutnya file manager akan menampikan daftar file yang disharing. 

Catatan;  Untuk  dapat  membaca  dan  mengakses  file  share  dari  komputer  yang 
menggunakan sistem operasi Windows, sebelumnya harus menginstall samba
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gambar 9: mengakses file sharing

gambar 10: memilih kategori file sharing



Konfigurasi Asosiasi File

Kita dapat menentukan sebuah file dengan tipe tertentu dibuka oleh aplikasi tertentu 
secara default. Untuk mengganti asosiasi file, klik kanan pada file > properties. Pada 
jendela pilih tab Open With. Pilih aplikasi sesuai dengan yang diinginkan.
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gambar 11: melihat folder yang disharing

gambar 12: properties pada file



Mengganti tampilan theme dekstop dan icon

Bosan dengan tampilan theme standar  Ubuntu? Silahkan ganti  tampilannya melalui 
System > Preferences > Themes

Selanjutnya  pilih  theme  yang  diinginkan.  Untuk  menginstall  theme  baru  dapat 
mengklik tombol install theme

Mendownload themes-themes di http://gnome-look.org
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gambar 14: menu pengaturan theme

gambar 13: jendela mengganti  
asosiasi file



Menambahkan Shortcut Icon Pada Desktop dan 
Panel

Kita dapat meletakkan shortcut aplikasi pada layar desktop atau panel desktop. Caranya 
cukup sederhana pada Menu  Application  klik kanan pada aplikasi  yang diinginkan 
untuk membuat shortcut. Pilih add launcher to desktop untuk membuat shortcut pada 
desktop atau add launcher to panel untuk membuat shortcut pada panel. Lihat contoh 
pada gambar dibawah
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gambar 15: jendela memilih theme
gambar 16: instalasi file theme

gambar 17: theme selesai dinstall dan 
siap digunakan
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gambar 18: membuat shortcut icon


